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Domingo, 14 de dezembro
10h00 — Intenções da Misericórdia
12h00 — Eugénia Miranda Igreja
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

(30.º Dia)
Segunda, 15 de dezembro – 16h30
— Clementina Barbosa
Terça, 16 de dezembro – 19h00
— Rosa de Sousa (1.º Aniv.º)
— Eduardo Regado
— Elvino da Cruz Viana e esposa
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai
— Paulo Luís Araújo Alves
Quarta, 17 de dezembro – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Luzia Marques Rei, marido e filhos

Quinta, 18 de dezembro – 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— Maria Teresa Marques de Araújo Mique-

lino
— Joaquim Correia de Macedo e Maria da

Glória Pedrosa
— José Fernando Machado
Sexta, 19 de dezembro – 16h30
— José Inácio Miranda Ferreira e família

Sábado, 20 de dezembro – 19h00
— Ester Ferreira (1.º Aniv.º)
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 21 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Nossa Senhora do Parto
19h00 — António Luís Barros Zão e família

Sábado, 20 de dezembro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

3.ª Semana do Advento – Alegrai-vos
Alegria – Quando somos capazes
de dar, experimentamos alegria...

14 a 21 de dezembro de 2014
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Domingo, 21 de dezembro

Domingo, 21 de dezembro

Sábado, 20 de dezembro – 19h00

Sábado, 20 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
(aceitam-se mais inscrições)

Serviço de Acólitos

— Sameiro Fraguinha
— Diogo Fraguinha
— Francisco Guimarães de Melo

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 3.º e 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 761

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— Ana Cristina Almeida
— José Gonçalo Almeida

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese
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Grupo

Cristo Rei



3.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Is 61, 1-2a. 10-11;
Salmo – Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 16-24;
Evangelho – Jo 1, 6-8. 19-28.

As leituras do 3.º Domingo do Advento
garantem-nos que Deus tem um projeto de
salvação e de vida plena para propor aos ho-
mens e para fazê-los passar das trevas à luz.

Na primeira leitura, um profeta, após o
exílio, apresenta-se aos habitantes de Jerusa-
lém com uma boa nova de Deus. A missão
deste profeta, ungido pelo Espírito, é anunciar
um tempo novo, de vida plena e de felicidade
sem fim, um tempo de salvação que Deus vai
oferecer aos pobres.

Na segunda leitura Paulo explica aos cris-
tãos da comunidade de Tessalónica a atitude
que é preciso assumir enquanto se espera o
Senhor que vem. Paulo pede-lhes que sejam
uma comunidade santa e irrepreensível, isto é,
que vivam alegres, em atitude de louvor e de
adoração, abertos aos dons do Espírito e aos
desafios de Deus.

O Evangelho apresenta-nos João Batista,
a voz que prepara os homens para acolher
Jesus, a luz do mundo. O objetivo de João não
é centrar sobre si próprio o foco da atenção
pública; ele está apenas interessado em levar
os seus interlocutores a acolher e a conhecer
Jesus, aquele que o Pai enviou para salvar a
humanidade.

A voz, através da qual Deus nos fala, con-
vida-nos a endireitar o caminho do Senhor. É
um convite a deixar as trevas e nascer para a
luz. Implica abandonar a mentira, os compor-
tamentos egoístas e injustos, os gestos de vio-
lência, o comodismo, a auto-suficiência, tudo o

que desfigura a nossa vida, nos torna escravos
e nos impede chegar à verdadeira felicidade.

A voz, através da qual Deus fala, convida-
nos a olhar para Jesus, pois só Ele é a luz e só
Ele tem uma proposta de vida verdadeira para
apresentar aos homens.João garante-nos: só
Jesus é a luz que liberta os homens da escravi-
dão e das trevas e lhes oferece a vida verda-
deira.

O homem chamado João, enviado por Deus
para dar testemunho da luz, convida-nos a pen-
sar sobre a forma de Deus atuar na história
humana e sobre as responsabilidades que Deus
nos atribui na recriação do mundo.

A atitude simples e discreta com que João
se apresenta é muito sugestiva: ele não procu-
ra atrair sobre si as atenções, não usa a mis-
são para sua glória ou promoção pessoal, não
busca a satisfação de interesses egoístas; ele
é apenas uma voz anónima e discreta que re-
corda, na sombra, as realidades importantes.

Com ele, todo aquele a quem Deus chama
e a quem confia uma missão, deve aprender a
ficar na sombra, a ser discreto e simples, de
forma a que as pessoas não o vejam a ele mas
às realidades importantes que ele propõe.

Peçamos ao Senhor que, a exemplo de
João Batista, saibamos preparar, com humil-
dade e coragem, a vinda Jesus, aquele para o
qual todos os olhares se devem virar porque
Ele é a Luz.

Alegria. Por vezes perguntamo-nos quais
terão sido as exactas palavras de Jesus. S.
Paulo relata-nos algumas: “A felicidade está
mais em dar do que em receber” (Act 20,
35). Dar é o verbo da alegria e tem efeitos
multiplicadores. Quando somos capazes de
dar, fazendo-o desinteressada e apaixonada-
mente, experimentamos uma alegria que nada
nem ninguém nos pode oferecer.

Isenção de custos
A  Esposende Ambiente tem em curso uma

campanha de isenção de custos de ligação aos
sistemas públicos de abastecimento de água
e de saneamento de águas residuais.

Para mais informações os interessados
deverão dirigir-se à Esposende Ambiente, ou
contactar a empresa através do seu endereço
de email geral@esposendeambiente.pt, ou
pelos contactos telefónicos 253 969 380 ou
253 962 776 (linha azul).

Inscrições no CPM
Continuam abertas até ao fim do mês as

inscrições para o próximo CPM (Centro de
Preparação para o Matrimónio) que irá
decorrer de 24 de janeiro a 27 de fevereiro de
2015. As inscrições podem ser feitas junto dos
respectivos párocos ou no Cartório Paroquial
de Esposende

Bênção das Grávidas
Conforme já anunciado e à semelhança dos

anos anteriores, teremos no próximo
Domingo,  na Eucaristia das 12h00, a
Bênção das Grávidas.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




